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EDUNVALVONTA 2020
Helsinki EU Officen edunvalvontatoimet pitivät vuonna  
2020 sisällään monipuolisen kattauksen niin erilaisia  
toimeksiantoja, delegaatiovierailuja ja virtuaalitapaamisia 
kuin eri tavoin toteutettuja tapahtumia. Lue vuoden 2020 
edunvalvonnasta sivuilta 22-33.

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti merkittäväl-
lä tavalla Brysselin työskentely-ympäristöön ja Helsinki 
EU Officen toimintaan. Lue koronatilanteeseen mukautu-
misesta sivulta 18.

Vuosi 2020 toi Helsinki EU Officelle kaksi uutta jäsen- 
organisaatiota ja 16 jäsenorganisaation yhteistyötä tiivis-
tettiin mm. yhteisen datatalouden kantapaperin myötä. 
Lue vuoden 2020 kohokohdista sivuilta 6-7.
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”Lisäarvoa  
syvällä EU- 
toimintaympäristön 
tuntemuksella  
ja läsnäololla  
Brysselin  
ytimessä”
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”Kaikissa kriiseissä  
piilee myös mahdollisuus 
myönteiseen muutokseen.”

Koronavuosi 2020 oli myös meille Brysselin Helsinki EU Officessa monilla  
tavoin poikkeuksellinen – ja vaativa. Maaliskuussa virus saavutti myös 
Belgian, joka asetettiin miltei saman tien täydelliseen lockdowniin.  
Koronarajoitukset tiheästi asutussa Belgiassa ovat olleet koko pande- 
mian ajan hyvin voimakkaat. EU-instituutiot ja Brysselin toimistot  
autioituivat, kun ihmiset siirtyivät etätöihin. Tiukoista rajoituksista  
huolimatta korona on päässyt leviämään väestössä useammankin  
kerran vaaralliselle tasolle. Ravintolat, kahvilat ja palveluita tarjoavat  
liikkeet ovat olleet käytännössä kiinni koko vuoden. Liikkumista on rajoi-
tettu voimakkaasti ja etätyöskentely on sakon uhalla pakollista.

Koronapandemian myötä myös Helsinki EU Officemme teki nopean  
digiloikan. Toimintamme, palvelumme ja vuorovaikutus siirrettiin digitaa-
lisille alustoille. Korona toi mukanaan uusia tapoja tehdä työtä ja palvella  
jäseniämme muuttuneessa tilanteessa. Kehitimme verkkopohjaisia 
edunvalvonnan toimintoja, virtuaalisia jalkautumisia ja digitaalisia tapoja 
yhteiskehittämiseen ja vuorovaikutukseen. Helsinki EU Officen jäsenor-
ganisaatiot lähtivät aktiivisesti mukaan tähän kehittämistyöhön.

HELSINKI EU OFFICEN TOIMISTON 
JOHTAJAN TERVEISET
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Vuodesta 2020 tulikin loppujen lopuksi onnistunut ja hyvin toiminnallinen. 
Poikkeuksellisesta ja haastavasta tilanteesta huolimatta pystyimme ra-
kentamaan ja varmistamaan aktiivisen ja lisäarvoa tuottavan yhteistyön 
jatkumisen Helsinki EU Officen jäsenorganisaatioiden kanssa. Jäsenor-
ganisaatioillemme tehtyjen toimeksiantojen määrä itse asiassa kasvoi 
13% verrattuna edelliseen vuoteen! Järjestimme lukuisia edunvalvonta- 
tapaamisia EU-instituutioiden kanssa ja organisoimme webinaareja ja 
verkkotapahtumia. Järjestimme myös useita kymmeniä EU-rahoitusoh-
jelmakoulutuksia ja EU-ajankohtaiskatsauksia jäsenorganisaatioillemme. 
Virtuaalijalkautumiset onnistuivat hyvin.

Toivotimme vuonna 2020 myös kaksi uutta organisaatiota – Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Arcada ammattikorkeakoulun – tervetul-
leiksi uusiksi Helsinki EU Officen jäseniksi.

Haluan lämpimästi kiittää erityisesti Helsinki EU Officen henkilökuntaa  
erinomaisesta työstä erittäin vaativassa työskentelytilanteessa korona-
pandemian moukaroimassa Belgiassa vuoden 2020 aikana. Heidän vah-
va sitoutuneisuus työtehtäviinsä ja korkea ammatillisuuden taso on ollut 
erittäin poikkeuksellista.

Suuret kiitokseni myös kaikille jäsenorganisaatioillemme, jotka tekivät 
aktiivisesti yhteistyötä koronapandemian myötä muuttuneessa toiminta-
tilanteessa. Digiloikkamme oli monilta osin myös yhteinen.

On sanottu, että maaliskuu 2020 oli monen asian loppu. Mutta ehkäpä 
on myös niin, että maaliskuu 2020 oli myös monen uuden asian alku: 
Kaikissa kriiseissä piilee myös mahdollisuus myönteiseen muutokseen. 
Uskonkin, että vuodesta 2021 tulee Helsinki EU Officen ja sen jäsenorga-
nisaatioiden yhteistyön kannalta monipuolinen, aktiivinen ja onnistunut.

Krista Taipale
Helsinki EU Officen toimiston johtaja

2020 LYHYESTI



6

VUODEN 2020 
KOHOKOHTIA

Arcada ja THL mukaan Helsinki EU  
Officeen!

Toukokuussa Helsinki EU Officen uusiksi jäsenorgani- 
saatioiksi liittyivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL sekä 
Arcada ammattikorkeakoulu. Uudet jäsenorganisaatiot vah-
vistavat toimiston painotusta terveys- ja hyvinvointipolitiikan 
saralla.

THL on tutkimuslaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- 
ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Helsinki 
EU Office tukee erityisesti THL:n toimintaa EU:n tutkimus- ja 
innovaatioyhteistyön saralla.

Arcada on ruotsin- ja englanninkielistä koulutusta tarjoava 
noin 2700 opiskelijan ja 165 työntekijän ammattikorkeakoulu. 
Arcada osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen 
muun muassa tutkimus- ja kehitystyönsä kautta. Arcadan 
koulutus- ja tutkimusalat painottuvat liikunnan, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon, talouden, kulttuurin, median ja tekniikan alalle.

Tarkastuslautakunnan mukaan Helsinki 
EU Office on onnistunut toiminnassaan 
erinomaisesti
Uudenmaan liiton tarkastuslautakunta tarkasti Helsinki EU  
Officen toiminnan 20.-21. helmikuuta 2020 Brysselissä.  
Helsinki EU Office sai kiittävää palautetta mm. palvelumuo-
toilustaan, asiakaslähtöisyyden varmistamisesta kaikissa  
toiminnoissa sekä johtamistavasta, joka vahvistaa asiantunti- 
juuden jakamista sekä työntekijöiden osaamisen kasvua.  
Tarkastuslautakunta tutustui lisäksi Euroopan parlamenttiin 
MEP Eero Heinäluoman opastuksella sekä EU:n petosten- 
torjuntavirastoon pääjohtaja Ville Itälän johdolla.
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2020 LYHYESTI

Onnistunut pilotti yhteisestä  
kantapaperista
Helsinki EU Officen jäsenet julkaisivat toukokuun 
alussa yhteisen kantapaperin EU-politiikassa ajan-
kohtaisesta aiheesta: datataloudesta. ”Data-Agile 
Economy: From reactive to proactive approach for  
the benefit of the citizens” paperin tekeminen toteu- 
tettiin Helsinki EU Officen pilottikokeiluna, jonka tar-
koituksena oli tiivistää yhteistyötä jäsenorganisaa-
tioiden kesken yleiskokouksessa esitetyn toiveen 
mukaisesti. Kantapaperin työstämisessä ja allekir-
joittajina olivat lähes kaikki 16 Helsinki EU Officen 
jäsenorganisaatiota ja paperia on jaettu laajasti 
Brysselin sidosryhmille. Yhteisten kantojen muo-
dostaminen helpottaa myös Helsinki EU Officen 
asiantuntijoiden edunvalvontatyötä, kun kommen-
tointipyyntöjä Brysselin päätöksentekijöiltä ja sidos-
ryhmiltä saadaan usein nopealla aikataululla.

Kannanottokirje EU-parlamentaarikoille

Helsinki EU Office koordinoi EU-parlamentaarikoille alku-
syksystä kaikkien 16 ylläpitäjän allekirjoittaman kannanotto-
kirjeen T&I-puiteohjelma Horisontti Euroopan korkeamman 
rahoitustason puolesta. Avoin kirje levisi myös laajasti so-
siaalisessa mediassa. Meppeihin kohdistunut edunvalvonta 
tuotti tulosta, sillä kiitos parlamentin Horisontti Euroopan ra-
hoitus nousi vielä neljä miljardia euroa instituutioiden välis-
ten neuvottelujen loppusuoralla. 

Iiro Kangas ERRIN-verkoston terveys-
työryhmän puheenjohtajaksi
Terveys- ja digitalisaatiopolitiikan EU-erityisasiantuntija Iiro 
Kangas aloitti Alueiden innovaatio- ja tutkimusyhteistyö 
verkosto ERRINin terveystyöryhmän puheenjohtajana. Työ- 
ryhmän tarkoituksena on tarjota jäsenille ennakoivaa tietoa 
sekä järjestää verkostoitumismahdollisuuksia alueiden toi-
mijoille ja alueiden toimijoiden ja instituutioiden välille. Työ-
ryhmän kokouksissa on mahdollista tuoda esiin Helsinki EU 
Officen jäsenorganisaatioiden osaamista ja asiantuntemusta 
EU:n terveyspolitiikan alalla. 

Suomalaisten TKI-verkosto Brysselissä
Helsinki EU Office aktivoi uudelleen Brysselissä toimivien 
suomalaisten TKI-toimijoiden verkoston. Virtuaalitapaami-
sissa vierailivat mm. elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Euroo- 
pan komission virkakuntaa talouden ja rahoituksen sekä tut-
kimuksen ja innovaatioiden pääosastoilta keskustelemassa 
elpymis- ja palautumistukivälineen rahanjaosta. Verkoston 
idea on koota yhteen Brysselissä toimivat keskeiset suo-
malaiset TKI- toimijat vaihtamaan tietoa ajankohtaisista TKI- 
politiikka-aiheista kansallisen edunvalvonnan näkökulmasta.
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HELSINKI EU OFFICE 
LYHYESTI

Helsinki EU Office oli vuonna 2020 kuudentoista jäsenorgani-
saationsa osa keskellä Brysselin EU-kortteleita. Toimisto tuki 
jäsentensä EU-edunvalvontaa sekä edisti aktiivisesti niiden  
näkyvyyttä eri EU-foorumeilla.

Helsinki EU Officen perustoiminta koostui vuonna 2020 EU-en-
nakoinnista, EU-edunvalvonnasta ja vaikuttamistyöstä, monika-
navaisesta tiedonvälityksestä, toimeksiannoista, EU-neuvonta- 
työstä sekä  jäsenorganisaatioiden  näkyvyyden ja tunnettuuden 
edistämisestä. 

Lisäksi Helsinki EU Office osallistui aktiivisesti strategisiin euroop-
palaisiin verkostoihin ja niiden toiminnan kehittämiseen. Perustoi-
minnan tavoitteet ja palvelut perustuivat vuonna 2020 edellisten 
vuosien tapaan jäsenorganisaatioiden tarpeisiin ja intresseihin, jot-
ka määriteltiin yhteisessä työpajassa syyskuussa 2019.
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PALVELUT

Verkottaminen ja EU-suhdetyö

EU-rahoitus-, -politiikka-  
ja hankeneuvonta

EU-rahoitus- ja vaikuttamis-
koulutukset

Tapahtumatuotanto ja 
delegaatiovierailut

Tilapalvelut

YLEISESTI 
TOIMEKSIANNOISTA

Helsinki EU Office toteuttaa tehtäväänsä jäsenorganisaatioidensa 
edunvalvojana ja EU-asiantuntijana esimerkiksi toimeksiantojen 
kautta. 

Vuonna 2020 toimeksiantoihin sisältyivät mm. jäsenorganisaa-
tioiden EU-edunvalvontavierailut, EU-hanketuki ja selvitystyöt,  
jäsenorganisaatioiden näkyvyyttä ja edunvalvontaa vahvistavien  
seminaarien, webinaarien ja muiden tilaisuuksien järjestä-
minen Brysselissä ja verkosssa sekä jäsenorganisaatioiden  
edustaminen seminaareissa tai verkostotapaamisissa ja niistä  
raportoiminen. 

Toimeksiannot ovat laajuudeltaan vaihtelevia lyhyistä selvitystöistä 
useiden vuosien edunvalvontakokonaisuuksiin.

ARVON LUOMINEN
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HELSINKI EU OFFICEN JÄSENORGANISAATIOT 2020
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ARVON LUOMINEN

”Helsinki EU Office sai vuoden aikana kaksi uutta  
jäsenorganisaatiota. Terveyden ja hyvinvoinnin  
laitoksen ja Arcada ammattikorkeakoulun kanssa 
yhteistyö on käynnistynyt hienosti koronasta  
huolimatta. Vuorovaikutus on verkon välityksellä 
haastavaa, mutta siihen pystytään, kun on yhteisiä 
tavoitteita ja tahtoa. Näin on käynyt uusien  
jäseniemme kanssa ja työssä on päästy hyvään 
alkuun.”

- Iiro Kangas
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HELSINKI EU OFFICEN  
PAINOPISTEET 2020

Helsinki EU Officen toimintafilosofia on erittäin omistajalähtöinen,  
joka näkyy käytännössä mm. siten, että tulevien vuosien toiminnan  
painopisteet määritellään jäsenten kanssa yhteisessä vuosittain järjes-
tettävässä syksyn työpajassa. Syksyn 2019 keskusteluissa näkyivät  
vuoden 2020 osalta erityisesti tulevan EU-rahoituskauden vaikuttaminen 
ja siihen valmistautuminen sekä tähän liittyvät teemaattiset painotukset. 

EDUNVALVONNAN  
PAINOPISTEET

Tuleva EU:n rakennerahastokausi

 ▪ Älykäs erikoistuminen 
 ▪ Kaupunkipolitiikka ja innovaatioekosysteemit 

Tuleva EU:n tutkimuksen ja  
innovoinnin puiteohjelma

 ▪ Puiteohjelman sisältöihin vaikuttaminen
 ▪ EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen  

kotiuttaminen

Liikenne
 ▪ Euroopan laajuinen TEN-T -liikenneverkko
 ▪ Verkkojen Eurooppa (CEF) -rahoitus
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TEMAATTISET PAINOPISTEET 2020

ARVON LUOMINEN

Tutkimus, teknologia ja  
innovaatiotoiminta

Hyvinvoiva, turvallinen ja  
terve yhteiskunta

Älykäs ja kestävä kaupunki- ja 
aluekehittäminen

Elinvoimainen, osaava, kilpailu- 
kykyinen ja kestävä yhteiskunta

Eurooppalaiset liikenneverkostot  
ja logistiikka

Itämeren alue

Digitalisaatio ja digitaaliset  
sisämarkkinat

Kestävä kehitys
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YLEISKOKOUKSET

Toimiston toimintaa arvioidaan ja ohjataan kaksi kertaa vuodessa järjes-
tettävissä yleiskokouksissa. Vuonna 2020 molemmat yleiskokoukset jär-
jestettiin poikkeuksellisesti verkon välityksellä. Kevään 2020 yleiskokouk-
sessa huhtikuussa hyväksyttiin yksimielisesti Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos ja Arcada ammattikorkeakoulu uusiksi Helsinki EU Officen jäsenor-
ganisaatioiksi. 

Tämän lisäksi käsiteltiin mm. muuttunutta henkilökunnan tilannetta, vuo-
den 2019 vuosikertomusta ja katsottiin edellisen vuoden talouden toteu-
maa. Syksyn yleiskokouksessa lokakuussa käytiin läpi vuoden 2021 toi-
mintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä toiminnan kehittämistä. Lisäksi 
yleiskokouksissa kuultiin Helsinki EU Officen jäsenorganisaatioiden ajan-
kohtaisista asioista ja EU-yhteistyöstä.
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ARVON LUOMINEN

JÄSENORGANISAATIOIDEN  
VUOSITTAINEN TYÖPAJA

Helsinki EU Office järjesti perinteisen jäsenorganisaatioiden työpajan 10. syys-
kuuta. Työpajan alustajina kuultiin työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan 
virkamiehen Petri Haapalaisen katsaus EU:n alue- ja kaupunkipolitiikkaan sekä 
asiantuntija Hanna Vuorisen katsaus Horisontti Eurooppa -ohjelman valmiste-
luun. Lisäksi Suomen Akatemian Jaana Lehtimäki ja Business Finlandin Heini 
Günther esittelivät ajankohtaisia EU:n nk. Green Deal -hakuja. Työpajassa päi-
vitettiin myös Helsinki EU Officen temaattiset sekä edunvalvonnan painopisteet 
vuodelle 2021.

Erityisesti temaattisten painopisteiden osalta nostettiin esiin muutosjoustavuus, 
kestävä kasvu ja rahoitus, ilmastoneutraalius, kulttuuri ja luovuus sekä koulutus. 
Päivitetyt painopisteet hyväksyttiin yksimielisesti osaksi vuoden 2021 toiminta-
suunnitelmaa.

”Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan  
näkövinkkelistä vuosi oli menestyksekäs  
Helsinki EU Officen jäsenorganisaatioille.  
Jäsenorganisaatioidemme toimijat olivat  
mukana kymmenissä voittaneissa T&I- 
puiteohjelman konsortioissa. Erityisen  
ilahduttavaa oli nähdä useamman orga- 
nisaation onnistuvan ensimmäisessä  
Horisontti-hankkeessaan joko koordi- 
naattorin tai kumppanin roolissa. Kun pää  
on avattu, ovat seuraavat onnistumiset  
askeleen lähempänä.” 

- Niina Nurkkala
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VIESTINTÄ

Monikanavainen viestintä kuuluu Helsinki EU Officen ydintehtäviin ja 
-palveluihin. Toimiston viestinnällä pyrittiin vuonna 2020 ennakoivaan, 
oikea-aikaiseen ja tulokselliseen viestintään. Viestinnän tavoitteet olivat 
informaation tuottaminen ja jakaminen, jäsenorganisaatioiden ja Helsin-
ki EU Officen näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistaminen sekä tulosha- 
kuinen vaikuttaminen ja edunvalvonta. 

Vuonna 2020 viestinnän ja tiedottamispalvelujen kanaviin kuuluivat  
Helsinki EU Officen uutiskirje ja verkkosivut (helsinki.eu), sähkö-
postitse välitettävät temaattiset Ajankohtaista EU:ssa -tiedotteet,  
Brysselin sidosryhmille suunnattu englanninkielinen uutiskirje, Twitter-tili, 
LinkedIn sekä Microsoft Teams. 

Helsinki EU Officen asiantuntijoiden temaattisen ”Ajankohtaista EU:ssa” 
-viestinnän vastaanottajien määrä on jatkuvasti kasvanut; tällä hetkel-
lä viestinnän piirissä on noin 650 jäsenorganisaatioidemme johtajaa ja 
asiantuntijaa. Ajankohtaistiedotteet ovat saaneet jäseniltämme jatku-
vaa kiittävää palautetta ja ne ovat johtaneet useisiin EU-edunvalvonta ja  
-rahoitushankkeisiin. Vuoden 2020 keväälllä perustettiin myös Helsinki 
EU Officen jäsenorganisaatioiden yhteinen Microsoft Teams-tiimi, joka 
tarjoaa kaikille yhteisen alustan mm. ajankohtaisille EU-asioille sekä  
tiedotearkistolle.

Viime vuonna aloitettua Helsinki EU Officen viestinnän kehittämistyötä  
ja visuaalisen ilmeen uudistusta jatkettiin esimerkiksi ydinviestien määrit-
tämisellä sekä visuaalisten ja muiden viestinnällisten materiaalien ja työ-
kalujen päivittämisellä ja kehittämisellä.
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ARVON LUOMINEN

10
Helsinki EU Officen 

uutiskirjettä

5
Englanninkielistä 

sidosryhmä- 
julkaisua

1480
Seuraajaa  
Twitterissä

“Viestinnän harjoittelussa olen oppinut  
valtavasti EU-toimintaympäristöstä ja siinä  
toimimisesta. Erityisen antoisaa on ollut  
oppia hahmottamaan monimutkaiselta  
tuntuvia EU-aiheita ja viestimään niistä  
selkeästi eri sidosryhmille. Koko toimiston  
tiimin kanssa yhteistyö on ollut tiivistä  
poikkeuksellisesta ajasta huolimatta.”

 - Mari Isomäki

83
Ajankohtaista EU:ssa

teematiedotetta
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KORONATILANTEESEEN 
MUKAUTUMINEN

Keväällä 2020 alkanut maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti mer-
kittävällä tavalla myös Brysselin työskentely-ympäristöön ja näin ollen 
myös Helsinki EU Officen toimintaan. Maaliskuun puolivälistä eteenpäin 
töitä tehtiin käytännöllisesti katsoen vain etänä ja fyysiset tapaamiset ja 
tapahtumat lakkasivat koko loppuvuodeksi. Oman haasteensa toi myös 
Belgian varsin paha koronatilanne, joka näkyi mm. toistuvina lock-down 
-tilanteina, maskipakkoina sekä ulkonaliikkumiskieltoina.

Etätöihin siirtyminen ei kuitenkaan aiheuttanut toimiston toiminnalle suu-
ria teknisiä haasteita, sillä henkilöstön digitaitoja on tietoisesti kehitetty 
edellisten vuosien aikana ja vuoden 2020 aikana tätä työtä jatkettiin ja 
tukea tarjottiin entistä laajemmin. Pandemian vaikutuksista huolimatta 
yhteydenpito jäsenorganisaatioihin jopa lisääntyi ja säännönmukaistui.  
Helsinki EU Office pystyi myös siirtämään keskeiset palvelutuotteensa 
nopeasti virtuaalimaailmaan sopiviksi. Myös EU-instituutiot joutuivat  
mukauttamaan toimintaansa pandemian tuomien haasteiden myötä.  
Kesää kohden virtuaaliset tapaamiset instituutioiden henkilöstön kanssa 
sekä verkkotapahtumiin osallistuminen alkoivat olla enenevässä määrin 
arkipäivää, vaikka suurta vaihtelua eri tahojen valmiuksissa oli havaitta-
vissa vuoden loppuun saakka.

“Koronakriisin myötä eurooppalainen 
yhteistyö ja edunvalvonta siirtyi  
odottamatta ja yllättäen virtuaaliseen 
toimintaympäristöön. Onnistuimme 
kuitenkin hyvin nopeasti sopeutumaan 
muuttuneeseen tilanteeseen. Tästä on 
erityisesti kiittäminen jäsenorganisaa-
tioiden yhteyshenkilöitä, jotka olivat 
avainasemassa ”digitaalisen loikan” 
onnistuneessa toteutuksessa.”

- Ilkka Myllymäki
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TOIMINTA

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toimiston viestinnän kehittäminen jatkui 
ydinviestien kirkastamisella
Helsinki EU Office jatkoi vuonna 2020 viestinnän kehittämistyö-
tään. Edellisenä vuonna aloitettu visuaalisen ilmeen kehittäminen 
vietiin myös laajasti osaksi toimiston esitysmateriaaleja ja muita 
viestinnän työkaluja. Lisäksi kehittämistyössä määriteltiin vuoden 
2020 aikana toimiston ydinviestejä, joiden kautta monikanavaista 
viestintää terävöitetään entisestään. 

Asiantuntijoiden rooli keskeisissä EU- 
verkostoissa vahvistui
Helsinki EU Officen tavoitteena on olla aktiivisena toimijana jäsen-
organisaatioiden kannalta strategisesti tärkeissä EU-tason verkos-
toissa. Vuoden 2020 aikana EU-erityisasiantuntijamme Iiro Kangas 
valittiin Brysselin johtavan innovatiivisten alueiden verkosto ERRINin 
terveysalan työryhmän puheenjohtajistoon. Helsinki EU Officella on 
puheenjohtajuus aiemmin jo älykkään erikoistumisen sekä kulttuu-
ri- ja luovien alojen työryhmissä. Lisäksi EU-erityisasiantuntijamme 

Niina Nurkkala vahvisti toimiston roolia korkeakoulujen UniLion-ver-
kostossa sekä aktivoi jälleen Brysselin suomalaisten TKI-toimijoi-
den verkoston toiminnan.

Palvelut virtuaalisiksi muuttuneen  
toimintaympäristön mukaisesti
Koronapandemian myötä Helsinki EU Office onnistui nopeasti 
muuttamaan omat palvelutuotteensa virtuaalisiksi. Jäsenorgani-
saatioiden osaamiskapasiteettia ja niiden kanssa tehtävää yh-
teistyötä vietiin eteenpäin mm. virtuaalijalkautumisten, verkossa 
tapahtuvien EU-koulutusten ja hankeklinikoiden sekä ajankohtais- 
webinaarien kautta. EU-instituutioiden mukautumiskyky virtuaali-
seen työskentely-ympäristöön vaihteli vielä kesää kohti mennessä. 
Syyskaudelle tultaessa tapaamisten järjestäminen verkon kautta 
instuutioiden kanssa kuitenkin arkipäiväistyi, jonka seurauksena 
myös Helsinki EU Office järjesti useita edunvalvonnallisia virtuaali-
kohtaamisia esimerkiksi Euroopan parlamentin ja Euroopan komis-
sion kanssa.
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HENKILÖSTÖ

Helsinki EU Officen johtajana ja Uudenmaan liiton  
kansainväliset verkostot -yksikön päällikkönä toimii  
Krista Taipale. Vuonna 2020 Taipaleen lisäksi EU  
Officessa oli viisi vakinaista työntekijää: EU-erityis- 
asiantuntija Ilkka Myllymäki, EU-erityisasiantunti- 
ja Konsta Ylimaunu. Tammikuussa 2020 työnsä 
aloittivat EU-erityisasiantuntija Iiro Kangas sekä 
EU-asioiden suunnittelija Mikael Vainio. Saara  
Harjulan siirtyessä uusiin tehtäviin vuoden 2019 
päätteeksi uusi tutkimus- ja innovaatiopolitiikan 
erityisasiantuntija Niina Nurkkala aloitti työnsä  
2. maaliskuuta 2020.

Alkuvuodesta 2021 Krista Taipale ja Konsta Ylimau-
nu siirtyivät uusiin tehtäviin ja Helsinki EU Officen 
johtajana aloittaa 1.4.2021 alkaen Eero Venäläinen. 

Krista Taipale
Toimiston päällikkö

Ilkka Myllymäki
EU-erityisasiantuntija

Konsta Ylimaunu
EU-erityisasiantuntija

Iiro Kangas
EU-erityisasiantuntija

Niina Nurkkala
EU-erityisasiantuntija

Mikael Vainio
EU-asioiden suunnittelija
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TOIMINTA

Vakituisten työntekijöiden lisäksi Helsinki EU Officella työs-
kenteli vuoden 2020 aikana aina samanaikaisesti kaksi 
harjoittelijaa. Kyseiset harjoittelupaikat Helsinki EU Office 
tarjoaa ensisijaisesti omien jäsenkorkeakoulujensa korkea-
kouluopiskelijoille. Lisäksi  vuoden aikana toimisto tarjosi   
mahdollisuuden yhdelle lyhyemmälle korkeakouluharjoit- 
telulle.
 

”Harjoittelijamme ovat olennainen ja 
kiinteä osa Helsinki EU Officen tiimiä. 
Monipuolinen tehtävänkuva antaa  
eväitä tulevaisuuden kansainvälisen  
työn ammattilaiseksi kasvamisessa. 
Tänä poikkeuksellisena vuonna  
työnkuvaan liittyvien tehtävien lisäksi 
myös harjoittelijoiden työelämätaitojen 
vaatimustaso on ollut korkea.”

- Konsta Ylimaunu

HARJOITTELIJAT TÄRKEÄNÄ OSANA 
TIIMIÄ

Saara Leppänen
Viestinnän  
harjoittelija

Mia Sorri
Hallinnon  

harjoittelija

Mari Isomäki
Viestinnän  
harjoittelija
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EDUNVALVONTA 2020

Edunvalvonnan kannalta vuosi 2020 oli varsin työntäyteinen. Uuden 
EU-rahoitusohjelmakauden valmistelu sekä yllättäen iskenyt korona-
pandemia ja siihen liittyneet EU-tason toimet pitivät henkilökuntamme 
kiireisinä aina joulukuun viime metreille saakka. Helsinki EU Officen 
edunvalvontatoimet pitivät vuonna 2020 sisällään monipuolisen kat-
tauksen niin erilaisia toimeksiantoja, delegaatiovierailuja ja virtuaali- 
tapaamisia kuin eri tavoin toteutettuja tapahtumia. Vuoden 2020 maa-
liskuusta lähtien Helsinki EU Office siirsi palveluidensa painopisteen 
verkkoon koronapandemian tuomien muutosten myötä. Tätä kautta 
oli huomattavissa mm. yhteydenpidon tiivistyminen entisestään jäsen- 
organisaatioiden suuntaan yhä tavanomaisemmaksi tulleen etätyösken-
telyn ja sen mahdollistavien välineiden myötä. Vuoden aikana toimis-
tomme henkilöstö toteutti lähes 50 EU-ajankohtaiskatsausta/-palaveria  
sekä lähes 20 fyysistä ja virtuaalijalkautumista. Lisäksi toimistomme  
toteutti yli 400 toimeksiantoa tai muuta toimenpidepyyntöä jäsenorga-
nisaatioiltamme.

”Kuluvana vuonna minulla on ollut tilaisuus 
järjestää jäsenorganisaatioillemme EU- 
edunvalvontatapaamisia Euroopan komis-
sioon. On ollut ilahduttavaa huomata,  
miten nopeasti ja laaja-alaisesti Euroopan 
komission eri yksiköt ovat ottaneet käyttöön 
virtuaaliset etäkokouskäytännöt. Tämä on 
mahdollistanut rakentavan vuoropuhelun 
jatkuvuuden Euroopan komission ja suoma-
laisten jäsenorganisaatioidemme välillä.”

- Mikael Vainio
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EU-EDUNVALVONTA

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä ja kehitysjohtaja Sirkku 
Linna vierailivat Brysselissä 3.-4.2.2020. Kuvassa delegaatio 
tapaa tutkimuskomissaari Mariya Gabrielin kabinetin jäseniä 
aiheena mm. tuleva EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteoh-
jelma Horisontti Eurooppa.

Aalto-yliopiston tekniikan tohtori Kari Hiekkanen piti monipuo-
lisen alustuksen digitaalisen murroksen mahdollisuuksista ja 
haasteista Brysselin sidosryhmille suunnatussa tilaisuudessa 
13.2.2020. Keskustelutilaisuus oli osa Aalto-yliopiston ”Kysy 
tutkijalta” -viikon toteutusta ja Kari Hiekkanen piti alustuksensa  
yleisölle videopuhelun välityksellä. Tilaisuudessa esittäytyi 
myös Helsinki EU Officen uusi digitaalialan EU-erityisasian-
tuntija Iiro Kangas. Helsinki EU Office pilotoi innovatiivisesti  
virtuaalisten etäyhteyksien käyttöä virallisissa tilaisuuksissa jo 
ennen koronapandemian puhkeamista.

Aalto-yliopisto
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Arcadan virtuaalinen kick-off -päivä syyskuussa 2020 oli 
alkoi koko ammattikorkeakoulun henkilöstölle avoimella 
toimiston palveluiden ja asiantuntemuksen esittelyillä. Tä-
män jälkeen Helsinki EU Officen asiantuntijat keskusteli-
vat Arcadan johtoryhmän kanssa tulevien vuosien yhteis-
työsuunnitelmasta. Päivän kruunasi Helsinki EU Officen 
asiantuntijoiden järjestämät laitoskohtaiset työpajat, jossa 
tietoa liikkui molempiin suuntiin tarpeista ja toiveista yhteis- 
työn suhteen.

Espoon kaupunki sijoittui Euroopan komission iCapital  
innovaatiopääkaupunkikilpailussa upeasti jälleen kärki-
kastiin. Myös vuonna 2019 Espoon kaupunki menestyi 
kyseisessä kilpailussa sijoittuen kuuden parhaimman kau-
pungin joukkoon. Vuoden 2020 aikana Helsinki EU Officen 
asiantuntijat järjestivät Espoon avainhenkilöille räätälöityä 
EU-aiheista koulutusta ja tukivat edunvalvonnan eri osa- 
alueilla. 

Arcada

Espoon kaupunki
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EU-EDUNVALVONTA

Helsinki EU Office järjesti orientaationa EU:n tutkimus- ja innovaatio- 
päiville virtuaalisen tapaamisen jäsenorganisaatioilleen ja suomalai-
sille Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokun-
nan jäsenille 21. syyskuuta. Jäsenorganisaatiot saivat tapaamisessa 
tuoreet katsaukset parlamentissa käsittelyssä olevista T&I-asioista. 
Vastaavasti valiokunnan mepit Henna Virkkunen, Mauri Pekkarinen, 
Miapetra Kumpula-Natri ja Ville Niinistö saivat evästyksiä työhönsä 
Helsinki EU Officen ylläpitäjiltä.

Haaga-Helia sitoutui innovatiiviseen eurooppalaiseen korkea-
koulutusyhteistyöhön Ulysseus-korkeakouluverkoston jäsenenä. 
Verkosto valittiin vuonna 2020 yhdeksi Eurooppa-yliopistoaloit-
teen ensimmäisistä pilottiverkostoista, jolle myönnettiin viiden mil-
joonan euron apuraha Erasmus+ -ohjelmasta.  Helsinki EU Office 
tarjosi asiantuntijatukea tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Haa-
ga-Helian rehtori Teemu Kokko allekirjoitti verkoston missiolau-
selman 28.1.2020 Brysselissä. Kuvassa (vas.) Helsinki EU Officen 
EU-asioiden suunnittelija Mikael Vainio, Haaga-Helian tki-asian-
tuntija Ana Timonen, Haaga-Helian projektijohtaja Kitte Marttinen,  
Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko ja Haaga-Helian tutkimuspal- 
velujohtaja Satu Koivisto.

EU:n tutkimus- ja innovaatiopäivät

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
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Helsinki EU Office järjesti EU-politiikka ja -rahoituswebi-
naarin Hankenille 24. marraskuuta. Rehtori Karen Spens ja 
Dekaani David Grant pitivät aluksi inspiroivat puheenvuo-
rot, jotka korostivat tutkimuksen Euroopan laajuisen vai-
kuttavuuden merkitystä.

Helsingin kaupungin kanssa edunvalvonta oli aktiivista  
koronapandemian haasteista huolimatta. Keskustelua käy-
tiin Euroopan komission sisämarkkinoista, teollisuudesta,  
yrittäjyydestä ja pk-yritystoiminnasta vastaavan pääosas-
ton kanssa muun muassa kaupunkien roolista osana yritys- 
ten kehittämistoimintaa. Euroopan vihreällä viikolla osana 
muiden pohjoismaalaisten pääkaupunkien kanssa järjes-
tettyä sivutapahtumaa Leona Silberstein esitteli Helsingin 
uuden kierto- ja jakamistalouden tiekartan.

Hanken

Helsingin kaupunki
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EU-EDUNVALVONTA

Elements of AI -verkkokurssin kehittäjä professori Teemu Roos ja 
Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) johtaja Petri Myllymäki osallis- 
tuivat helmikuussa Euroopan parlamentissa MEP Miapetra  
Kumpula-Natrin emännöimään verkkokurssin esittelytilaisuuteen. 
Myllymäki ja Roos toteuttivat samalla edunvalvontatapaamisia 
parlamentissa, komissaari Gabrielin kabinetissa ja komission digi-
talisaatiosta vastaavalla pääosastolla (DG Connect). Ilmainen Ele-
ments of AI -verkkokurssi oli Suomen puheenjohtajakauden lahja 
Euroopan kansalaisille ja se on käännetty kaikille EU:n virallisille 
kielille. Kurssi on saanut kansainvälistä suitsutusta ja se tarjoaa 
perustietoa tekoälystä muodossa, joka sopii eri taustoista tuleville 
ja eri tasoisille oppijoille. 

Helsingin yliopisto
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Helsinki EU Office oli vahvasti mukana kehittämässä Kymen-
laakson älykkään erikoistumisen 2021-2025 strategiakautta. 
Asiantuntijat olivat mukana Kymenlaakson RIS3-päivitysse-
minaareissa, jonka lisäksi Helsinki EU Office järjesti räätälöi-
tyä EU-aiheista koulutusta sekä tuki edunvalvonnan eri osa- 
alueilla.

Syyskuussa järjestettiin Helsinki EU Officen ja kolmen 
ammattikorkeakoulun yhteinen EU-yhteistyötapaaminen, 
jossa käytiin läpi EU:n tulevaa rahoitusohjelmakautta en-
sin yleisesti ja sitten painopistealoittain pienissä ryhmissä. 
Yhteistyötapaamista seurasi Laurean ja Helsinki EU Officen 
kahdenvälinen EU-yhteistyöpäivä, jossa keskusteltiin erityi-
sesti EU-vaikuttamisesta Laurean tutkimusohjelmien näkö-
kulmasta sekä mietittiin, miten Laurea voi lisätä näkyvyyttä 
ja tunnettuutta EU-toimintaympäristössä.

Kymenlaakson liitto

Laurea-ammattikorkeakoulu
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EU-EDUNVALVONTA

Luonnonvarakeskuksen maaperätutkija Nils Borchard puhui 18. helmi- 
kuuta 2020 Euroopan parlamentin AGRI-valiokunnan kuulemisessa  
ansiokkaasti Horisontti Euroopan ruokajärjestelmiä koskevan klusterin 
puolesta. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa suuria paineita ruoantuotan-
nolleja siihen tarvitaan merkittäviä EU:n tutkimus- ja innovaatiopanos-
tuksia. Myös valiokunnan varapuheenjohtaja MEP Elsi Katainen pidettiin 
asiasta briiffattuna.

Luonnonvarakeskuksen johto vieraili jokavuotiseen tapaan Brysselissä  
alkuvuonna 2020. Edunvalvontavierailun teemoina olivat mm. tuleva 
EU:n 2030-biodiversiteettistrategia, Horisontti Eurooppa -puiteohjelma 
sekä EU:n Afrikka-politiikka.

Luonnonvarakeskus
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ERRIN-verkoston vuosittainen EU Design Days -tapahtuma 
järjestettiin 25. marraskuuta 2020. Tapahtuman teemaksi vali-
koitui ”Social Design & Civic Engagement”. Metropolia ammat-
tikorkeakoulun projekti päällikkö Päivi Keränen esitteli tapah-
tumassa XR-kehittämisen ja kaupunkisuunnittelun yhdistävää 
Augmented Urbans -hanketta. Keränen järjesti kollegoineen 
myös osallistavan työpajan EU Design Daysin iltapäiväosiossa.

Helsinki EU Officella on jo useiden vuosien ajan ollut tapana jär-
jestää yhteistyötilaisuuksia Suomen europarlamentaarikkojen ja 
heidän toimistojensa kanssa, sillä ne ovat toimistollemme eri-
tyisen tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tapaamisissa päivitetään 
ajankohtaisia asioita niin Helsinki EU Officen kuin parlamen- 
taarikkojen toimistojen puolelta. Normaalisti kohtaamiset jär-
jestetään kasvokkain, mutta tällä kertaa joulukuinen yhteistyö-
palaveri MEP-avustajien kanssa järjestettiin verkon välityksellä.

Metropolia

MEP-avustajatilaisuus
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EU-EDUNVALVONTA

Helsinki EU Office oli tiiviisti mukana Lahden Euroopan  
ympäristöpääkaupunkivuoden valmisteluissa tuomalla 
ajankohtaisen EU-politiikkatason linkityksen valmistelutyö-
hön. Vaikka koronakriisi loi omat haasteensa, Helsinki EU 
Officen asiantuntijat kykenivät tukemaan Lahden toimijoita 
tavoittamaan Brysselin päätöksentekijät ja keskeisimmät 
sidosryhmät. Lisäksi Helsinki EU Officen viestintäkanavat 
tarjosivat vaikuttavan EU-tason alustan Lahden omalle 
viestinnälle.

Taideyliopiston johto vieraili edunvalvontamatkalla Brysse- 
lissä 2.-4. maaliskuuta 2020. Vierailuohjelmaan sisältyi 
laaja kirjo edunvalvontatapaamisia Euroopan komission 
pääosastoilla, Brysselin keskeisten verkostojen, Suomen 
pysyvän EU-edustuston sekä suomalaisten Euroopan par-
lamentin jäsenten kanssa. Vierailupäivät huipentuivat kes-
kusteluihin TKI-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari 
Mariya Gabrielin kanssa.

Päijät-Hämeen liitto

Taideyliopisto



32

THL:n kick-off -päivä syyskuussa 2020 järjestettiin korona-
tilanteen vuoksi virtuaalisesti. Helsinki EU Officen asiantun-
tijat osallistuivat THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan  
isännöimään johtoryhmän kokoukseen sekä tapasivat 
THL:n tutkimusohjelmien johtajat. Päivän agendalla oli 
EU-ajankohtaistilanteen päivitystä THL:n kannalta tärkei-
den EU-teemojen ympärillä sekä yhteistyön suunnittelua. 
Johtoryhmälle esiteltiin Helsinki EU Officen ja THL:n en-
simmäisten vuosien yhteistyön tiekartta, jossa hahmoteltiin 
monia THL:n EU-toimintaa tukevia toimenpiteitä.

Uudenmaan liiton tarkastuslautakunta tarkasti Helsinki EU  
Officen toimintaa ja vieraili Brysselissä helmikuussa.  
Vierailun aikana tarkastuslautakunnalle esiteltiin toimiston 
toiminnan lisäksi Euroopan parlamenttin toimintaa MEP Eero 
Heinäluoman opastuksella, Kuntaliiton Brysselin toimintaa 
toimiston johtaja Ulla Karvon toimesta sekä EU:n petosten- 
torjuntavirastoa pääjohtaja Ville Itälän johdolla.

THL

Tarkastuslautakunta
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EU-EDUNVALVONTA

Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen tapasi aluekomissaari  
Elisa Ferreiran Brysselissä 24. helmikuuta 2020 osana European 
Metropolitan Authoritirs -verkoston delegaatiota.

Vantaan kaupungin kanssa edunvalvonta oli aktiivista ja Helsinki EU 
Officen asiantuntijat järjestivät mm. useita räätälöityjä EU-aiheisia 
koulutuksia sekä järjestivät virtuaalisia edunvalvontatapaamisia EU:n 
toimielimiin. Vantaa seurasi tarkasti muun muassa EU:n kestävän 
rahoituksen taksonomiasta käytyä keskustelua, jonka lisäksi Helsin-
ki EU Office tuki Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämistä sekä  
Vantaan Ratikka -hankkeen jatkokehittämistä.

Uudenmaan liitto

Vantaan kaupunki
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”Olemme haastavasta koronatilan-
teesta huolimatta pystyneet Helsinki 
EU Officessa aktiiviseen toimintaan ja 
jatkuvaan kehittämiseen eri rintamilla. 
Lämmin kiitokseni Helsinki EU Officen 
toimiston taitavalle ja sitoutuneelle  
henkilökunnalle, jäsenorganisaatioil- 
lemme ja yhteistyökumppaneillemme!” 

- Krista Taipale



Palveluksessanne Brysselissä!
Rue Guimard 7, 1040 Bryssel, Belgia
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